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Noul ciclu de program Erasmus permite realizarea de mobilități de scurtă durată (minim 5 zile maxim 30
zile) pentru toate cele trei nivele de studiu.
În acest sens prin prezenta vă trasmitem modul de organizare a acestor mobilități. În situația în care doriți
să realizați aceste mobilități vă rugăm să încheiați cu universitățile partenere acordul atașat în funcție de
tipul de mobilitate dorit și să ne transmiteți numărul de locuri necesare, estimare a numărului de zile care
vor fi realizate în total și a perioadei de mobilitate. Vă rugăm să ne transmiteți o solicitare care să conțină
tabelul de mai jos:
Categorie

Număr persoane

mobilități de scurtă durată blended
intensive program

licență
master

Mobilități de scurtă durată

licență
master
doctorat

Număr total de zile solicitate pentru toți
beneficiarii

După alocarea locurilor este necesar ca toate documentele să fie realizate în timp util în așa fel încât să
permită o perioadă de depunere a dosarelor și de realizare a documentației necesare de deplasare.
I.

Tipuri de mobilitate

a. Mobilități outgoing pentru blended intensive program
▪ Acord cu instituția care oferă programul intensive;
• Minim 3 credite ECTS obținute;
• Componentă virtuală (nu există un procent stabilit);
• Minim 5 zile mobilitate fizică;
• Se realizează Learning agreement;
• Recunoaștere academică este recomandată sau trecerea în Diploma supplement;
▪ Se face diseminare la nivel de facultate (programul oferit, documente necesare, fișa candidatului,
interviu);
▪ Se realizează selecția;
▪ Se obțin invitații de la universitatea parteneră și se realizează documentația ca și pentru
mobilitățile de studiu (Learning agreement, formular contract financiar, contract financiar,
virament bancar, Dispoziția Rectorului);
▪ La final se realizează decont ca la mobilitățile de studiu;
▪ Studenții sunt obligați să completeze chestionarul de feedback primit de la finanțator;
▪ Bursa se virează 80% la plecare și 20% la intoarcere în țară după finalizarea decontului;
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b. Mobilități outgoing pentru un program intensiv organizat de o universitate partneră doar în
colaborare cu UBB
▪ Acord cu instituția care oferă programul intensive;
• Minim 3 credite ECTS obținute;
• Componentă virtuală (nu există un procent stabilit);
• Minim 5 zile mobilitate fizică;
• Se realizează Learning agreement;
• Recunoaștere academică este recomandată sau trecerea în Diploma supplement;
▪ Se face diseminare la nivel de facultate (programul oferit, documente necesare, fișa candidatului,
interviu);
▪ Se realizează selecția;
▪ Se obțin invitații de la universitatea parteneră și se realizează documentația ca și pentru
mobilitățile de studiu (Learning agreement, formular contract financiar, contract financiar,
virement bancar, Dispoziția Rectorului);
▪ La final se realizează decont ca la mobilitățile de studiu;
▪ Studenții sunt obligați să completeze chestionarul de feedback primit de la finanțator;
▪ Bursa se virează 80% la plecare și 20% la intoarcere în țară după finalizarea decontului;
▪ Nu se pot finanța deplasări pentru școli de vara găsite individual de către studenți;
c. Mobilități outgoing de scurtă durată pentru doctoranzi
▪ Acord cu instituția care oferă programul intensiv;
• NU există componentă virtuală;
• Minim 5 zile mobilitate fizică;
• Se realizează Learning agreement;
▪ Se face diseminare la nivel de facultate (programul oferit, documente necesare, fișa candidatului,
interviu);
▪ Se realizează selecția;
▪ Se obțin invitații de la universitatea parteneră și se realizează documentația ca și pentru
mobilitățile de studiu (Learning agreement, formular contract financiar, contract financiar,
virement bancar, Dispoziția Rectorului);
▪ La final se realizează decont ca la mobilitățile de studiu;
▪ doctoranzi sunt obligați să completeze chestionarul de feedback primit de la finanțator;
▪ Bursa se virează 80% la plecare și 20% la intoarcere în țară după finalizarea decontului;
II Fonduri alocate:
Indiferent de tipul de mobilitate menționat mai sus se alocă urmatoarele plafoane:
a) subzistentă
Durata fizică a mobilității
Până la cea de a 14-a zi de activitate
Între a 15-a zi și a 30-a zi de activitate

Suma pe zi în EUR
70 EUR
50 EUR

b) transport
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Distanța de deplasare
Între 10 și 99 KM:
Între 100 și 499 KM:
Între 500 și 1999 KM:
Între 2000 și 2999 KM:
Între 3000 și 3999 KM:
Între 4000 și 7999 KM:
8000 KM sau mai mult:

Transport standard – Suma
23 EUR per participant
180 EUR per participant
275 EUR per participant
360 EUR per participant
530 EUR per participant
820 EUR per participant
1500 EUR per participant

Transport din categoria „green travel” – Suma
210 EUR per participant
320 EUR per participant
410 EUR per participant
610 EUR per participant

Pentru efectuarea călătoriei dus-întors. „Green travel” presupune ca pentru mare parte a călătoriei către și
dinspre țara gazdă să se utilizeze un mijloc de transport care produce un număr redus de emisii, cum ar fi
un autobuz, un tren sau chiar o mașina personală, dar în regim de car-pooling (împărțirea călătoriilor cu
mașina).
c) Studenți cu burse sociale
Studenții care se încadrează la bursă socială și care efectuează mobilități fizice de scurtă durată, vor
beneficia de un sprijin individual suplimentar (top-up) adăugat grantului, după cum urmează:
o 100 EUR (o singură contribuție) pentru mobilitățile cu durată totală cuprinsă între 5-14 zile
o 150 EUR (o singură contribuție) pentru mobilitățile cu durată totală cuprinsă între 15-30 zile.

Cu deosebită considerație,
Ramona Onciu
Coordonator Instituțional Erasmus
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